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J

ak vzniklo zadání, jakým způsobem byla specifikována
a požadována naše práce?
Před časem byl jeden z nás osloven městem Luže na zpracování
jednoho místního objektu, který by do budoucna mohl sloužit jako
volnočasové centrum, tedy veřejná budova v rámci možností.
Při jedné z konzultací pan starosta poukázal na další jiné problematické místo ve městě a zeptal se na názor k řešení této věci.
Právě v tuto chvíli vznikl nápad: vzhledem k tomu, že problematických věcí je zde - zdá se - více, bude lépe se na chvíli zastavit
a nechat vychladnout hlavu. Zastavit se a pohlédnout na celé
město shora. Nezatíženě, jako cizí lidé. Pokusit se najít
problematická místa sami, popsat je v rámci systému, sjednotit je.
A pak naznačit řešení, které bude do budoucna již zadání pro
další práci tentokráte již v rámci celku.

Město je propojený organismus chovající se stejně jako
organismus živý. Není zde malých věcí, ačkoliv samozřejmě
hierarchie zde panuje. Přirovnání města k živému organismu je
zcela na místě vzhledem k tomu, že je vystavěno živými lidmi a
jimi také užíváno. Proto nelze řešit věci odděleně. Pan starosta
v dobré vůli tak, jak se s konkrétními problémy potkává, je také
řeší. Náš návrh zněl, že bychom město prozkoumali, analyzovali
ho a společně problematická místa našli.
Konkrétně to znamená vytvoření urbanistického pohledu
v širším týmu architektů. Nalezení problematických míst pokud
možno všech a najednou. Jejich sjednocení a následné vyhledání
souvislostí a vztahů mezi nimi. Nic zde ve městě neexistuje samostatně, vše je propojeno.
K zamyšlení nad celkem je vždy třeba čas. V první chvíli to znamená zdržení, na první pohled to vypadá, že odcházíme od palčivých otázek, které zadavatel klade nyní, opak je však pravdou, jde
o šetření času a koncentraci úsilí zadavatele. Je to pragmatický
přístup, ekonomický a vedoucí k cíli.

Vytvořili jsme tým lidí, který má s podobnými věcmi zkušenosti
a není zatížen subjektivitou domácího pána. Stanovili jsme si tyto
dílčí kroky:
•
•
•
•
•
•

projít a prozkoumat město
vytipovat rozvojové lokality, výjimečná a ovlivňující místa,
případně problémové body
tyto propojit
popsat jejich potenciál, prostorové možnosti, napojení a
vztah k ostatním, možnosti jejich využití do budoucna
zkratkovitě a skicovitě naznačit řešení - co s nimi
provést závěr, zpracovat urbanistické možnosti města jako
celku s ohledem na předchozí dílčí témata

Průběh práce pro nás znamenal v první řadě pozorovat, chodit po
městě, hledat a objevovat to, co místní obyvatelé někdy považují za samozřejmost a někdy občanům objevovat to, co vidíme my
oni ne. Následně pak propojovat, hledat souvislosti a v neposlední
řadě průběžně konzultovat výsledky našeho výzkumu se
zadavatelem. Dílčí závěry pak nakonec spojit do jedné mozaiky,
tvořící jeden materiál. Materiál sloužící pro zastupitele, starostu,

zástupce města jako manuál. Podklad, který do budoucna lze
použít jako výchozí pro zpracovávání územního plánu,
regulačních podmínek konkrétních částí města a jednotlivých
objektů. Tento materiál je i zápisem, jakousi kronikou města
z pohledu architektů. Může sloužit jako podklad pro rozvojovou
strategii města, pro ospravedlnění jeho případných snah některé
pozemky či objekty vykoupit, ponechat si je jako uzlové a klíčové,
sloužící k dalšímu vývoji města z hlediska fyzického ( přístavby,
novostavby, rekonstrukce ), sociálního ( skladba obyvatel v těch
kterých jeho částech ) i mentálního ( záměry, plány do budoucna,
investice ). Materiál je také podkladem pro vizi města
do budoucna. Je použitelný pro toto i budoucí zastupitelstva, pro
neziskové organizace konající svou činnost v rámci města nebo
s jeho podporou.
Materiál by měl sloužit jako podklad pro ekonomické a podnikatelské záměry ( vytipované objekty a místa s dobrým komerčním
potenciálem ), dále pro vize a činnosti plánované městem
( rozšíření rekreačních aktivit, záměry dostaveb sportovišť, apod.
), dále pro památkovou péči a ochranu minulých hodnot, dále pro
dopravní koncepci města.
Věříme, že zpracovaný podklad je komplexním materiálem,
jakýmsi centrálním bodem, z něhož se paprskovitě rozbíhají
možnosti města Luže.
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Vstup do Hamzovky
a regulační plán
pod Andělskou Cestou
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1 Město
v krajině

pohled na město od Voletic

1
Kouzlo Luže čerpá velkou část své síly z okolní krajiny. Krajiny mezi Vysočinou a Polabskou rovinou. Krajiny bohatě a dramaticky tvarované
říčkou Novohradkou. Krajiny v minulosti citlivě a zároveň pragmaticky
osídlené. Takže město využívá vyvýšenin, reagu
je na nebezpečí povodní a popasovává se s prudkými svahy a skalkami u řeky.
Luže je totiž město neuvěřitelně malebně umístěná v Novohradkou vyhloubeném údolí. To je na východní straně uspořádané do tří teras oddělených strmými stupni. Luže se rozkládá mezi dnem údolí a hranou
první terasy, která je korunována dvěma vrcholky - Chlumkem(1) a Košumberkem. Zbylé dva stupně jsou zalesněné, na druhé hraně se nachází starý židovský hřbitov(2), nebo ves Voletice. Třetí nejvýraznější stu-

2

3

schematický řez údolím

peň je přírodní rezervace Střemošická stráň(3).
To znamená, že ač je Luže situována nad strmým údolím Novohradky,
stále se nachází uvnitř tohoto širšího údolí. Takže chrám Panny Marie
Pomocnice na Chlumku ovládá své vcelku malé uzavřené okolí. Uzavřené kromě průhledu, který se otevírá podél Novohradky směrem k
Pardubicím a dál do Polabí. A průhledu podél Anenského potoka někam ke Skutči a k Železným horám.
Vstup do krajiny Luže (krajiny, kde je hlavní dominantou chrám na
Chlumku) je vždy zajímavým zážitkem. Pokud se k Luži přibližujeme z
nížiny tedy od Voletic. Vynoří se před námi panorama Luže až po výjezdu z této vesnice. Vnímáme působivou vedutu města, která by nevznikla při sebepečlivějším sesazení jednotlivých prvků. Vnímáme jednotlivé

pohled na město z polní cesty od Radimi.

pohled na město od židovského hřbitova.

plány města, věže kostelů, vše od návsi až po Košumberk.
Když přijíždíme od Poklony shlížející na krajinu z impozantní Střemošické stráně. Otevře se nám výhled najednou a nečekaně. Před sebou
a pod sebou vidíme Chlumek a Košumberk, ale stále vnímáme, že i oni
jsou nad okolní krajinou na jejíž hranici právě stojíme. Podobný zážitek
máme za Dobrkovem, kdy se nám najednou odkryje pohled na chrám
mezi stromy. Jen škoda, že není možné zastavit a dojít až k samotné hraně, na které stojí rozhledna Jahůdka. Od Bílého Koně pak dobře vnímáme řadu Košumberk, Chlumek, Luže.
Kromě toho je tato krajina provázaná hustou sítí duchovních staveb
jako je již zmíněná barokní Poklona. Zajímavě umístěný kostel v Janovičkách. Paletínská kaple, nebo kostel sv. Jiří ve Voleticích postavený

pohled na krajinu kolem města od Střemošické stráně.

na hraně nad rybníkem, a proto skvěle viditelný mimo jiné od paty chrámu Panny Marie Pomocnice.
Nebezpečím do budoucna je nyní nevyjasněná hranice města na první
terase. Tedy možnost rozšiřovat se dál do polí. Nekontrolovaný růst by
znejasnil vztah dominant města a krajiny. Význam dominant pro chápání města a orientaci v něm při vstupu. Tedy obraz města. To jak jej vnímáme a chápeme. Jak se k němu vztahujeme a jak máme město rádi.
Jak se s ním identifikujeme, jak jsme na své město hrdí. Jak se s ním cítíme ztotožnění. Tedy jak moc zde jsme / chceme být doma. Nebo alespoň jak moc se sem chceme vracet. Jak moc je tu krásně. A to i kvůli rekreačnímu potenciálu okolní krajiny. Vždyť Luže je s Hamzovou léčebnou vlastně lázeňským městem.

Romnementem. Gratimmorum nost? Pernum nit audam parissimum mo ate fatem ius con Itabita consu consultor us audamqua pecoris ad re abus. Nate crumurortuus omnihicuppli ina, catiae mortifec firissul vo, cae, ocri, ne intiam ium tatidium pra vid patra supiend elicaste, et imis oc, nocus publis inum noverra prorbem faciae te, sena, noximus iam perei te manum coendit, tanter quem tem
nemnictum, C. Ifecons immorte ad iae quononsilica nius actu senate faudam ubli, sus, coere iam te, num eorei iurarbena, condam poterferen sentrari sides Muli simor liciente cri publienimus intere, sa
manum es hilibun tertiam. Opiorumus it visuloc rideffret potiam taripic onsulto ut et, ut vis Catudetid retim inprael inihi, con videris
vid publis cristilin tem, noximis quidius optis nes fur pris nor popostritam lis, conscep ertissolici publius piortar isquam nescrum P.
M. Sercepe rceribe nihiciis. Ver poporum pultum inatilist? Mulocae
addum furo et det grariora patus, utenatre ala consum tente, quam
Palicaperis intiam ta, ponvolius. On senes auterum poruderestre
in senteatus, sulinamei consimo veses, omniu conscistis, cupimorum ipte nondacrum oc, erissuam efactus omac intemus adhus sat
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2 Vstupy

do města

Ne !

Ano

Ano

Ano

Vstup od Voletic.

Vstup od Bílého Koně.

Vstup od Voletic.

Vstup od Dolů.

Vstup od Voletic.

Vstup od Dolů.

Vstupy do
města
Do Luže vedou čtyři hlavní vstupy.
Tři fungují jasně, jeden navrhujeme zpřehlednit.
Způsoby, jak se město ve třech vstupech otevírá, jsou jedinečné, vždy
mírně odlišné. Od Voletic a Bílého Koně už zdálky vidíme Chlumek a
Košumberk, a proto jasně víme, že přijíždíme do Luže. Od Dolů vjedeme nejprve do Zdislavi. Z pokračující zástavby máme spíše vesnický dojem a pak z ničeho nic se silnice zúží a jsme rovnou na náměstí. Netypický, ale také zajímavý příjezd. Nejasný příjezd je pro nás
ten od Dobrkova. Vstup je chaotický, nepřehledný a rychlý, najednou

jsme na křižovatce a nejde poznat, kde je město. Navrhujeme křižovatku zjednodušit a tím zpomalit první kontakt s městem. A hlavně prokácet stomy, přes které není vidět veduta města, rostlá struktura šplhající od židovského města přes náměstí s radnicí, náves s kostelem sv.
Bartoloměje až po Chlumek s chrámem. Z tohoto hlediska považujeme zvažovaný kruhový objezd za kontraproduktivní, protože znejasňuje směry, zrychluje dopravu a navíc je nepříjemný pro chodce.

příjezd od Dobrkova - stav

1

1) místo pohledu
2) ostrůvky znejasňující
orientaci

situace příjezdu od Dobrkova - stav

Jiří
2

příjezd od Dobrkova - návrh

1

1) místo pohledu
2) úprava vjezdu
3) nový ostrov
4) nové rameno řeky
situace příjezdu od Dobrkova - návrh

2

3

4

3 Páteř města

A

B

C

V organismu Luže je čitelných několik historicky daných
samostatných oblastí. Abychom tyto části provázali,
navrhujeme je protnout symbolickou PÁTEŘÍ - CESTOU,
která zpřístupní nejvýraznější místa Luže a stane se
srozumitelnou urbanistickou páteří města, na kterou se navážou
další veřejná prostranství.

Cesta není pouze symbolickou páteří, ale je především možností,
jak přivést klienty léčebny do centra města. Je to trasa pro chodce, cyklisty, vozíčkáře, lidi o berlích - pro klienty léčebny, jejich
návštěvy, ale i pro místní a turisty. Z toho plyne její šířka, různé
povrchy, bezbariérovost a vybavení mobiliářem (lavičky, stojany
na kola, atd.).

Páteřní cesta začíná na náměstí Plk. Josefa Koukala, prochází
severozápadním vstupem mezi domy a pokračuje zklidněnou
Žižkovou ulicí. Těsně před křížením s ulicí Dukelskou se
větví. Část vede po schodech a část uhýbá rampou kolem nově navrženého mateřského centra až k hraně parku pod Chlumkem.
Obě pak stoupají podél nově navržené hrany parku až ke
kostelu P. Marie. Na křižovatce u Chlumku cesta odbočí mezi
zahrady domů, kde ji vymezí nové zídky, člověk si tu může
sednout a odpočinout. Vyústění na ulici Družstevní je upraveno
tak, aby chodci měli přednost a mohli pokračovat
Andělskou cestou až k hradu Košumberku.

Její charakter bude upraven samostatným architektonickým návrhem, který podpoří specifické vlastnosti jednotlivých částí, tak aby
její průběh nabízel pestrou škálu charakterů a doplnil město
o atmosféry, které mu momentálně chybí.

A

B

C

Start cesty. Náměstí, první část města, která je cestou propojujena.

Schéma cesty v ortomapě.

Stávající cesta je nevhodná pro vozíčkáře.

Úzké chodníky zneumožňují plynulou chůzi a chodci používaji k cestě
silnici, kde se motají s projíždějcími auty.

Odbočka s trochu tajemnými schody ve směru na Chlumek není bezbariérová.

Dnes je dominantou parku pod Chlumkem vedevní vysokého napětí,
kostel je schovaný za korunami stromů.

Místo, kde odbočuje cesta mezi kostelem a hradem dnes působí jako cestička na sídlišti. Sednout se dá jen na rozpadlý plot.

Neupravená cesta mezi ploty.

Andělská cesta je dnes spíše parkovištěm, než promenádní alejí.

Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Záverečná část cesty ke Košumberku je už upravená.

Hrad Košumberk.

1

2

Po padesáti metrech začíná zklidněná obytná
ulice. Auta tu sice jezdit mohou, ale chodci před
nimi mají přednost. Celá ulice je v jedné úrovni
s hladkým pruhem pro hendikepované.

3

4

Stojíme na otevřeném prostranství a vnímáme
slunce, vítr a nad námi věže kostela. Otevřenou
krajinou automaticky míříme k němu.

5

6

7

8

9

Cesta začíná na náměstí. Mohli bychom se odtud vydat po schodech dolů k meandru Novohradky a k synagoze, nebo novou myší dírou na
náves, ale naše cesta povede vzhůru. Pod rozpíracím se obloukem vstupujeme po dlažbě do
úzké Žižkovy ulice.

Cesta nás navede k Družstevní ulici, přejdeme
ji, mineme archív i odbočku na hřiště a pokračujeme dál podél starého stromořadí doplněného novými stromy.

Můžeme odbočit ke kostelu, nebo se necháme
zlákat posezením pod stínem stromů a pokračovat dál Andělskou Cestou, sevřenou mezi zítkami.

Andělksou Cestu křižuje nový vstup do Hamzovky. Lemovaný novou alejí.

Na další křižovatce si můžeme odpočinout na
lavičce pod stromem, nebo se nechat vtáhnout
pozvolnou oblou rampou do sadu pod Chlumkem.

Dá se tu zastavit a odpočinout, sednout si na lavice schované v kamenné zítce.

Vedle cesty je navržené nové parkování.

1

2
4

3
5

7

6
8

9

Vizualizace části Andělské cesty

Vizualizace části Andělské cesty

4 Náměstí

1

Plochy
K tomu, aby náměstí mohlo sloužit k různým obchodním akcím a
společenským událostem, je nutné, aby byl jeho povrch co nejvíce jednotný, tedy univerzální. V současnosti je v ploše náměstí největší bariérou bezesporu průjezdná komunikace (1), která ho rozděluje na dvě striktně oddělené oblasti - „ostrov“ a „břeh“(2, 3).
Tyto jsou ještě dále členěny na těžko pochopitelný systém menších
travních a parkovacích ostrůvků (4, 5). Tato rozdrobenost prakticky
znemožňuje jakékoli využití náměstí v jeho tradičním smyslu (trh,
koncert, mýtink, výstava, městská slavnost).

ortofotomapa se stávajícím stavem náměstí

2

5

3

4

6

8

8

7

Naše snaha o sjednocení povrchu vede k tomu, že mimo zkrácené průjezdné komunikace (6)pracujeme pouze s jednou úrovní povrchu. Pokud obslužnou komunikaci a parkovací stání zvedneme
do stejné úrovně s náměstím a vyznačíme pouze rozdílným druhem dlažby, dostanou řidiči jasný signál „zde zpomal!“ (7) Zároveň lze plochu komunikace a parkingu v případě potřeby použít na
výše zmíněné společenské akce. Plochy před severní a jižní hranou
náměstí vyhrazujeme pro letní posezení přilehlých restaurací (8) současné uspořádání tohoto vybavení považujeme za smysluplné.

ortofotomapa s- návrh náměstí
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Doprava
Náměstí je srdce města, místo kam chodíme nakupovat, popovídat
si s přáteli, místo, kam návštěvník města přijde jako první. Řidiči sem musí mít pohodlný přístup, musí mít možnost zde pohodlně
zaparkovat, ale musí být zřejmé, že chodec má přednost. Náměstí není místem pro co nejrychlejší průjezd, ale místo, kde řidič sám
od sebe zpomalí, rozhlédne se, zastaví na kávu. Pěší se zde musí cítit bezpečně, musí mít důvod sem jít a musí mít důvod se sem vrátit. Prostor musí být pro chodce přehledný a jasný. Tyto atributy
Lužskému náměstí chybí zejména díky zákrutě „rychlého průjezdu“
(1), která činí prostor pohodlně průjezdný pro dopravu, ale chodce značně mate a přechod k Městskému úřadu na „ostrůvku“ uprostřed se stává nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí (2). Parkovací kapacity, které jsou v dnešní době nedílnou součástí každého
náměstí jsou v současnosti tak nelogicky a neefektivně uspořádané
(3), že místní obyvatelé, tedy nejčastější uživatelé náměstí, parkují
mimo určená místa, na chodníku.
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Zkrácením „rychlého průjezdu“ náměstím (4) odstraníme nebezpečná místa přecházení a zpřehledníme celou plochu náměstí.
Menší radius zatáčky zároveň průjezdnou dopravu přirozeně zpomalí. Obsuha náměstí a průjezd ve směru na Zdislav je zajištěn po
zklidněné dlážděné komunikaci výškově posazené do úrovně plochy náměstí (5). Tato zároveň zajišťuje obsluhu nově organizovaného parkingu (6), jehož uspořádání po obvodu je mnohem efektivnější než stávající rozložení (3). Počet parkovacích míst se tak zvýší z 27 na 68.
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vizualizace návrhu náměstí

“Náměstí je hlavně prázdné. Toho není třeba se děsit. Je prázdné ve
smyslu volnosti, která se rázem může proměnit v trhoviště, průvod, demonstraci, koncert nebo sportovní akci. Úžasná krása městských prostor se skrývá v možnostech jejich proměn.” (in: HNILIČKA, Pavel.
Sídelní kaše, Era, Brno, 2005, str.89)

Náměstí by mělo být srdcem města, místo kam chodíme nakupovat, popovídat si s přáteli, místo, kde se konají městské slavnosti a trhy. Místo, kde se návštěvník seznamuje s městem a zorientovává se. Dnes je
bohužel náměstí definováno silnicí, která je navržena tak, aby umožňovala co nejrychlejší průjezd náměstím. To znamená co největší poloměry zatáček, což znamená, že silnice zabírá obrovskou plochu náměstí navíc tak, že okolo silnici zbývají hůře využitelné zbytkové plochy, že je odříznut špalíček radnice uprostřed náměstí a navíc, že přechod k radnici je nebezpečný, neboť člověk nikdy neví, kdy se zpoza
rohu radnice vynoří rychle jedoucí auto.
Naproti tomu navrhujeme náměstí definované velkou volnou vydlážděnou plochu, jevištěm a hledištěm městského života. Plochou pro akce,
trhy a slavnosti. S radnicí uprostřed. Cílem ale není vytlačit auta pryč,
jen dát chodcům přednost. Hlavní silnici proto zkracujeme na minimum, takže projíždějící auta na náměstí jen nahlédnou. Okolo náměstí navrhujeme obslužnou silnici, která svým charakterem nutí k pomalé
a bezpečné jízdě, na ní jsou pak navázaná příčná parkovací stání: 68
místo stávajících 27, protože kam se nedá dojet autem, tam nemohou
fungovat obchody a služby. Přestože navrhujeme více než dvojnásobek
parkovacích míst, celková plocha věnovaná autům se zmenšuje. Navíc
prostory pro pěší jsou sdružené, a proto lépe využitelné.

Chodníky podél domů musí být dostatečně široké, aby mohly být využity pro zahrádky restaurací a podobně.
Zajímavým fenoménem je zvláštní nepřístupnost náměstí. Na náměstí totiž ústí pouze pět ulic, přičemž na jednu navazují pouze schody a ostatní jsou tak úzké, že se tam nevejde zároveň vozovka a chodník. To znamená, že Žižkova ulice je pěší zónou a v Dolské, Komenského a Husově téměř není místo pro chodník, přestože v Komenského byl
zbourán dům, aby ulice mohla být rozšířena. Zvlášť kritická je situace
v Dolské ulici, kde doporučujeme vrátit se ke staršímu plánu na vytvoření nového podloubí u železářství, což sice znamená zmenšení plochy
obchodu, ale zároveň nové výkladce do podloubí. Druhým návrh je na
staronové pěší propojení náměstí a návsi ze severozápadního rohu náměstí.
1 - zkrácený průjezd přes náměstí
2 - plocha náměstí na jedné úrovni
3 - výškové prahy
4 - 68 parkovacích míst
5 - nový průchod na náves
6 - nové podloubí

Povrchy
Detaily návazností povrchů a dlažeb jsou momenty, které zásadním
způsobem ovlivňují úspěšnost rekonstrukce náměstí. Eliminace obrubníků a výškových barier, použití různých typů dlažeb na vyznačení průjezdných profilů a parkovacích stání, individuální přístup
k řešení haptických pomůcek pro nevidomé apod. jsou ukázány na
úspěšných realizacích z pražského Karlína.
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Vstupy

4

Pro společenskou i ekonomickou úspěšnost prostoru náměstí je
nutná jeho snadná a intuitivní pěší přístupnost. V současnosti jsou
na Lužské náměstí dva velkolepé pěší přístupy. Ze západu z Židovské čtvrti po schodišti evokující pitoresknost italských měst (1) a z
východu z úzké pěší zóny, která se najednou otevře do svažujícího
se náměstí (2).
Ostatní přístupy jsou spíše vjezdy automobilů a pěší jsou vmáčknuti na úzké chodníky, které rozhodně nejsou adekvátním vstupem
do srdce města (3,4). Tato situace je obzvláště palčivá při severním
okraji náměstí, kde je hlavní pěší spojení náměstí a návsi stlačeno
na nebezpečný půl metru široký chodníček (3).
Slepý roh v severovýchodní části náměstí se nabízí k vytvoření nového propojení mezi náměstím a návsí, které chodci umožní rychlý,
pohodlný a bezpečný průchod (5). Zároveň tímto zásahem odstra-
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níme slepý roh, který zmenšuje reálně užitnou plochu náměstí. Podobným zásahem lze zkvalitnit i přístup z jižní strany, kde lze potřebnou šířku chodníku získat vytvořením podloubí v domě se železářstvím (6).

A
B

Situace s vyznačením návrhu úprav a nově navržených přístupů na náměstí Plk. Josefa Koukala.

Špatná přístupnost náměstí Plk. Josefa Koukala se projevuje ve dvou
lokalitách.
(A) Prvním problematickým místem je napojení ulice Dolské z jihozápadu. Cesta pokračující na Zdislav je u vstupu na náměstí sevřena
mezi dům č. p . 22 (dům pana Kerharta) a dům č. p. 10 (Železářství).
Nejenže je místo nebezpečné pro chodce, kteří jsou nucení vstupovat
do vozovky, ale vlivem zůžení tu dochází i k poškozování fasád sousedících domů.
Navrhujeme, abyse město pokusilo o dohodu s majitelem domu č. p. 10
(Železářství) a přístup na náměstí rozšířilo o podloubí, které umožní
pěším příjemný přístup na náměstí.
(B) Druhé problémové propojení souvisí se vztahem náměstí a návsi.
Už ve svém historickém vývoji mají v sobě náměstí a stará náves zakotvenou odlišnost. Přestože je odděluje pouhých cca 50 metrů, byli až
do 16. století centry dvou různých sídel. Náves - centrum starší vesní-

ce Kamenice, příslušela k Rychmberku. Náměstí - centrum lokačního
městečka Luže, příslušelo ke Košumberku.
V návrhu náměstí a návsi, rozebraném v dalšch kapitolách, této odlišnosti využíváme. Aby se vzájemný vztah dvou odlišných míst podpořil a obě se zapojila do života města v širším kontextu, je důležité mezi
nimi vytvořit odpovídající pěší propojení.
Chceme-li se dnes dostat pěšky z náměstí na náves, máme na výběr
buď jít ulicí Komenského, kde nám zúžený chodník nedovolí bezpečně
projít, nebo nepřímou cestou - Žižkovou ulicí a odbočit mezi domy k
nákupnímu středisku. Toto propojení nejenže znejasňuje orientaci, ale
i prodlužuje cestu (k poště, do školy, ke krámu).
Navrhujeme, abyse město dohodlo s majitelem domu č. p. 145 (panem
Burgerm) a vytvořílo nové bezpečné pěší propojení mezi náměstí a návsí.

B

A

Pohled z ptačí perspektivy se znázorněním uprav a nově navrženým pěším propojením návsi a náměstí.

Pohled z ptačí perspektivy se znázorněním uprav a nově navrženým
pěším propojením návsi a náměstí.

Pohled z ptačí perspektivy se znázorněním uprav a nově navrženým
pěším propojením návsi a náměstí.

A

B

Vstup do domu č. p. 135 navrhuje upravit tak, aby vznikl nový pěší průchod spojující náves s náměstím.

Dům č. p. 150 navrhuje stavebně upravit tak, aby vznilo veřejné podloubí, kterým se rozšíří pěší přístup k náměstí.

Schéma zásahu vyznačené v katastrální mapě.

Schéma zásahu vyznačené v katastrální mapě.

Schéma zásahu vyznačené ve foto-katastrální mapě.

Schéma zásahu vyznačené ve foto-katastrální mapě.

Vizualizace návrhu nového pěšího propojení návsi a náměstí mezi stávajícími domy č. p. 164 a č. p. 145.

Propojení pěších cest vedoucích těsně mizi domy není v Luži ničím jedinečným. Na fotce je vidět příklad z Husovy ulice. Tyto průchody jsou jednou z Lužických zapamatovatelných míst napomáhajících dobré orientaci.

Opukové zdi jsou v Luži charakteristickým prvkem. Doporučujeme tento
materiál využívat i pro úpravy zídek a zdí lemujících nové pěší propojení náměstí a návsi.

5 Náves

škola
knihovna
informační
centrum

pošta

sv. Bartoloměj

špalíček

fara
nákupní
středisko

Stav
Víme na první pohled, kde náves končí a kde začíná?
Kudy na poštu, kde staví autobus,
kde si nakoupím a kudy se dostanu na náměstí?
Kudy můžou bezpečně jít děti do školy a kde jezdí auta?
Kde zaparkuji? Kde si můžu sednout a odpočinout?
Současný stav je nejasný a nehezký. Stísněný průchod pod poštou a ulicí Komenského na náměstí dokonce nebezpečný. Na druhou stranu je zajímavé výškové členění zeleným pruhem a lavička pod stromy u pošty u sochy sv. Floriána je oblíbeným místem
posezení.
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zelený práh,
předěl výškových
úrovní

Plochy pro chodce
i auta s předností chodců
Plochy pouze
pro chodce

Vložený špalíček kostela a pošty do středu křížení cest dělí náves na víc rozdílných částí - plácků, zákoutí. Novou zkratkou
mezi návsí a náměstím měníme přirozenou pěší trasu z pod kostela nad kostel. Pomocí stromů a zídek zvýrazňujeme tvar špalíčku - vloženého ostrůvku v návsi. Tím vytváříme jasně vymezené prostory, kde můžeme bezpečně pobývat a pozorovat okolní
ruch. V podlouhlé části návsi navrhujeme využít rozdílné výškové úrovně hlavní části návsi na rozdělení prostranství na spodní část určenou pro projíždějící auta a klidnou horní terasu pro
chodce a popojíždění aut zde parkujících. (Navrhujeme zde zrušit předimenzované plochy pro autobusy.) Zelený pruh mezi jednotlivými úrovněmi se může stát jakousi tribunou pro pozorování ruchu silnice.

Socha za Poštou a sezení u stromu.

Odlišné úrovně dělící náves na dvě části.

Věž kostela sv. Bartoloměje.

Silnice semknutá mezi uliční frontu a dům Pošty.

Vizualizace návrhu návsi.

Před budovou školy navrhujeme zvětšit rozptylový prostor
na úkor silnice. Okolo vstupu můžou vzniknout dva pobytové plácky. V čele návsi ohrazujeme zahradu školy zídkou
vhodnou na sezení. Nad tím skupina stromů poskytujících
stín. Nalevo od vstupu druhý plácek dlážděný. Druhé místo, kde se dá „zevlovat“ po škole.

Oblíbená lavička pod stromem u sochy sv. Floriána.
Sezení a pozorování návsi.

Využíváme rozdílné výškové úrovně hlavní části návsi na
rozdělení prostranství na spodní část určenou pro projíždějící auta a klidnou horní terasu pro chodce ohraničenou
zídkou - dlouhou lavicí na sezení, ze kterých můžeme pozorovat provoz na spodní silnici, nebo se k ní otočit zády.

Plácek u kostela, kde můžeme sedět pod stromy a třeba
čekat na autobus. Plácek je propojený s okolím novým přechodem v úrovni chodníku.

Náves pěších
Vytváříme bezpečnou trasu z náměstí až ke škole, která překonává silnici jen v jednom místě, kde je doprava zpomalena pomocí prahů, které srovnávají ulici s chodníkem. Objekt nákupního střediska nepovažujeme za problém a necháváme jej i jeho
okolí v zásadě beze změn, doporučujeme však zlepšit sezení okolo truhlíků se zelení. Před školou navrhujeme zvětšit rozptylový prostor na úkor silnice a na obě strany od vstupu do budovy
umisťujeme pobytové plácky stíněné stromy.
Další malá místa
na sezení a pobývání na návsi a pozorování života jsou okolo kostela a podél celého terénního zlomu
podlouhlé části návsi.

Romnementem. Gratimmorum nost? Pernum nit audam parissimum mo ate fatem ius con Itabita consu consultor us audamqua pecoris ad re abus. Nate crumurortuus omnihicuppli ina, catiae mortifec firissul vo, cae, ocri, ne intiam ium tatidium pra vid patra supiend elicaste, et imis oc, nocus publis inum noverra prorbem faciae te, sena, noximus iam perei te manum coendit, tanter quem tem
nemnictum, C. Ifecons immorte ad iae quononsilica nius actu senate faudam ubli, sus, coere iam te, num eorei iurarbena, condam poterferen sentrari sides Muli simor liciente cri publienimus intere, sa
manum es hilibun tertiam. Opiorumus it visuloc rideffret potiam taripic onsulto ut et, ut vis Catudetid retim inprael inihi, con videris
vid publis cristilin tem, noximis quidius optis nes fur pris nor popostritam lis, conscep ertissolici publius piortar isquam nescrum P.
M. Sercepe rceribe nihiciis. Ver poporum pultum inatilist? Mulocae
addum furo et det grariora patus, utenatre ala consum tente, quam
Palicaperis intiam ta, ponvolius. On senes auterum poruderestre
in senteatus, sulinamei consimo veses, omniu conscistis, cupimorum ipte nondacrum oc, erissuam efactus omac intemus adhus sat

Romnementem. Gratimmorum nost? Pernum nit audam parissimum mo ate fatem ius con Itabita consu consultor us audamqua pecoris ad re abus. Nate crumurortuus omnihicuppli ina, catiae mortifec firissul vo, cae, ocri, ne intiam ium tatidium pra vid patra supiend elicaste, et imis oc, nocus publis inum noverra prorbem faciae te, sena, noximus iam perei te manum coendit, tanter quem tem
nemnictum, C. Ifecons immorte ad iae quononsilica nius actu senate faudam ubli, sus, coere iam te, num eorei iurarbena, condam poterferen sentrari sides Muli simor liciente cri publienimus intere, sa
manum es hilibun tertiam. Opiorumus it visuloc rideffret potiam taripic onsulto ut et, ut vis Catudetid retim inprael inihi, con videris
vid publis cristilin tem, noximis quidius optis nes fur pris nor popostritam lis, conscep ertissolici publius piortar isquam nescrum P.
M. Sercepe rceribe nihiciis. Ver poporum pultum inatilist? Mulocae
addum furo et det grariora patus, utenatre ala consum tente, quam
Palicaperis intiam ta, ponvolius. On senes auterum poruderestre
in senteatus, sulinamei consimo veses, omniu conscistis, cupimorum ipte nondacrum oc, erissuam efactus omac intemus adhus sat

Náves řidičů
Okolo špalíčku kostela bude vždy obtáčet hlavní dopravní uzel v
Luži. Silnice zde funguje částečně jako kruhový objezd organizující
místní dopravu. Autobusovou dopravu v Luži navrhujeme zreorganizovat do dvou zastávek - Luže, město, zde na návsi a Luže, Hamzova léčebna u nového vstupu do léčebny v lokalitě Pod Andělskou
Cestou, kde by měla být umístěna i odstavná stání pro autobusy (viz
samostatná kapitola). Autobusové zastávky
na návsi navrhujeme umístit právě okolo kostela, poloha zde totiž snadno umožňuje obsloužit všechny směry z a do Luže. Úspěšné fungování zastávek
na tomto místě je odvislé od staronového propojení náměstí a návsi.
To znamená, aby bylo jednoduché, přímé a bezpečné pěší propojení
od autobusu na náměstí. Horní terasa podlouhlé části návsi je navržena jako obytná ulice určena pro parkování aut a pobyt chodců.
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zklidněná
ulice
žižkova

Vizualizace Žižkovy ulice

Žižkovou ulicí by měla vycházet z náměstí páteř města. Nyní vystupujeme vzhůru pod rozpíracími oblouky po dlažbě do tak úzké
uličky, že je zapovězena autům. Po padesáti metrech za křižovatkou už auta můžou jezdit, ale ulice je stále dost úzká, takže je problém sem vměstnat chodníky a lidé se tu občas bojí chodit. Hlavní
je dnes totiž jízdní pruh pro auta. Navrhujeme zklidnění této části ulice. Auta tu budou moct dál jezdit, ale chodci budou důležitější. Stačí srovnat ulici do jedné úrovně. Použít různé druhy dlažeb
a přidat hladký pruh z minerálního betonu pro hendikepované na
kraji. Po takové úpravě je řidiči jasné, že si musí dát pozor, že nemůže jet moc rychle a chodci vědí, že je tu bezpečno. Pak už stačí přidat jen pár laviček a z Žižkovy ulice se stane zároveň komunikace, po které mohou jezdit auta, chodit lidi, ale zároveň místo,
kde se dá pohodlně a bezpečně pobývat.

7 Parky
u chlumku

Louka
před Chlumkem
Louka před Chlumkem
1) Špunt.Shluk přerostlých stromů po bývalém hřbitově zcela zahaluje domintu Chlumku a ochuzuje tím celou louku. To platí i při vzdálených vedutách na město. Dětské hřiště je nevhodně. Otevřením plochy
se vše zpřehlední v obou směrech, od města kostel a detail křížku, od
kostela město.
2) Otevření veřejného. Veřejnému prostoru škodí, když není přesně vymezen. Kde začíná a kde končí. Musí se do něj vstoupit, aby bylo poznat, že v něm jsme.
3) Dotek s městem. Chaotická křižovatka parku při příjezdu od Košumberku a nejklidnější uličky ve městě. Park ve městě není patrný.
4) Nepřehlednost u křížku. Přístup z Andělské cesty je nejasný, není
jasné kam dál, proč, co tam. Není jasné kudy do města.
5) Odkládací plocha. Vjezd funguje jako parkoviště, když je potřeba
odložit auto, na chvíli, na půl dne, sklad před vraty.
6) Pagoda trafačky. V rámci dlouhodobých rekonstrukcí by bylo vhodné toto monumentální vedení odstranit.

3

Sad za Chlumkem
7) Nízká zeď. Tím, že je dnešní stěna přehlédnutelná i průhledná, neodděluje ani nepropojuje. Je zbytkem, který dělá tabu.
8) Zásobovací silnice. Příliš rozděluje bývalý sad na 2 místa, je nemístně dominantní, není nezbytná. Lze zásobovat předem.
9) Nevyužití „hospodou“. Hospoda (Lidový dům) nefunguje jak by ve
spojení se sadem mohla. Třeba otočit zahrádku do sadu.
10) Široký a monumentální vstup. Pouze podporuje dnešní neurčitost
bývalého sadu. Je veřejný, soukromý, mám tam jít?
11) Vazba Jezuitské koleje a sadu. Využití „rajského dvora“ by mohlo
souviset s oživením budovy, a oddělit od sadu zdí místo garáží.
12) Napojení DPSky na park. Budova, která by mohla sad využívat
jako svou zahradu s ním není propojena.
13) Využití dvora. Dnes parkoviště, do budoucna třeba zázemí pro
park a kolej s příležitostným využitím pro parkování autobusů, když je
pouť.
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návrh
parků u Chlumku
Louka před Chlumkem
1) Velká volná plocha parku s kostelem. Jen tak k něčemu, ale taky k
poutím. Mírný svah, dole rovina.
2) Ohraničení nízkými ovocnými stromy, které pohledově vymezí park
od okolí.
3) Bezbariérový nástup rampou za domem, centrem matek.
4) Parkování pro několik aut a zvýraznění celého vstupu novou uskočenou kamennou zídkou.
5) Vydlážděné nároží se stromem a lavičkou. Park bude lépe patrný z
města i od příjezdu Žižkovou ulicí.
6) Nízké opukové zídky k sednutí, terasy. Člení plochu na tři části.
7) Horní terasa s nadhledem. Piedestal u Kostela, výhled na park. Jeden z bodů na páteři.
8) Cesta z minerálu podél stromů, bez bariér. Lze z ní v každém místě
vjet do parku.
9) Počátek andělské cesty.

4

Sad za Chlumkem
10) Kamenná stěna téměř po celém obvodu, vysoká 2 metry. Vymezuje
tajné soukromí sadu.
11) Dosázený sad ovocných stromů (švestky, mirabely, hrušky). Dnešní
ovocné stromy zůstávají.
12) Obrácení terásky restaurace do sadu.
13) Zúžení vstupu do sadu, podél dnešní kamenné zdi.
14) Pěší průchod. Zásobování restaurace lze provést předem.
15) Dvůr u bývalé koleje.
16) Technické zázemí, možnost parkování při větších akcích.
17) Nová parcela, rezerva pro další dům.
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3

Nejasná hranice parku otvírající se k silnici.

Dominantu kostela zakrývají stromy.

Nástup na cestku ke Chlumku.

Bývalý rajský dvůr.

Sklad a trafačka před zásobováním.

Chybí provázání Liďáku se sadem.

Nejasnost při výstupu z Andělské cesty.

Veduta města.

Popelnice v sadu za Chlumkem.

Servisní dvůr.

Vykácené stromy.

Munumentální osa v neudržovaném sadu.

Výhled ze sadu na hřbitov, Bělou a dobrkovskou hranu.

Výhled ze sadu na rozhlednu Jahůdku.

Výhled ze sadu na hájovnu.

Výhled ze sadu na horizont mezi Bělou a Zdislavou.
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1- obnovený ovocný sad
2 - mýtinka
3 - drop-point autobusů
4- parking autobusů
5- park před chlumkem - možné umístění kolotoče
6 - začátek andělské cesty
7 - bývalá jezuitská kolej
8 - DPS

Dnes dvě neudržované plochy, které spolu nefungují. Nedoplňují se, nebudují vlastní tvář, nefungují s městem. Louka
neví, kde je a co je, sad že je.

Sad
před Chlumkem
Park, šikmá rovina, je nejjednodušší stroj ve městě, funguje
sám. Válení sudů, sáňkování, kopání míčem, divadlo, … funguje z lehkostí a funguje hojně.
Park před Chlumkem je dnes zelenou plochou, čímsi co se
zdá, že snad náhodou jaksi zbylo volné. V patě prašným parkovištěm, pak zmíněnou plochou rozdělenou trafostanicí, s
korunou vysokých stromů na místě bývalého hřbitova “překopaného” na dětské hřiště těsně pod nástupem na Chlumek.
Louka s větrem. Volný prostor pod Chlumkem nezůstal ale
náhodou, jeho volná plocha umocňuje nástup k poutnímu kostelu, monumentalizuje jej. Park je určen právě tímto vztahem a musí se mu zcela podřídit. Musí být volný přehledný,
jasně vymezený, je pod Chlumkem. Leží ale také na důležité městské spojnici - páteři města, ústřední trajektorii, po které se pohybují lidé mezi Hamzovou léčebnou a centrem města, i tomu se musí podřídit.
Zpřehlednění. Navrhujeme park zpřehlednit, vyčistit a jasně
vymezit. Vzrostlé stromy bývalého hřbitova (dnešního dět-

ského hřiště) navrhujeme z části vykácet tak, aby nezabraňovaly tomu nejzásadnějšímu - dobrému výhledu na poutní kostel. Kácení už začalo.
Park z boků vymezuje z každé strany stromořadí, zpevňuje jeho hranice proti nepřehledné změti domů po jeho bocích.
Trafostanice v centru parku musí pryč. Celou svažitou délku
parku rozdělujeme na terasy, které vymezeny kamennými zítkami stoupají vzhůru ke hřbitovu.
Divadlo. Park se stane otevřenou divadelní scénou zdvihající
se vzhůru k Chlumku. Plac jako jeviště v nejnižší části a směrem vzhůru se zvedají terasy hlediště s prvním a druhým balkonem oddělených kamennými zdmi v části nejvyšší.

Sad
za Chlumkem
Jestliže se park před Chlumkem stal spektakulárním jevištěm
budoucích poutí definovaným výhledem na monument, park
za Chlumkem je navržen jako jeho introvertní bratr. Uzavřen
mezi pevnými zdmi, více tajemnou zahradou než veřejným
parkem. Sad ovocných stromů v pravidelném rastru s cestou a drobným pláckem v centru. Zahrada města, ke které se
vztahují tři významné stavby Jezuitská kolej, Lidový dům a
dům pečovatelské služby. Zahrada pod Chlumkem s výhledem na Dobrkovskou hranu...

původní stav

vizualizace návrhu

8
Vstup do Hamzovky
a regulační plán pod
andělskou cestou

Uvnitř města Luže se nachází obrovská 10 hektarová plocha, jejíž současné využití je nanejvýš diskutabilní (pole uvnitř města,
opuštěné hřiště, areál stavebnin, technické zázemí léčebny, ...).
Navrhujeme re:urbanizaci této lokality, přičemž i při řídké výstavbě rodinnými domy, kterou rozhodně nedoporučujeme, by
tato lokalita dokázala pojmout až 400 nových obyvatel, což znamená že je dostatečnou rezervou na opravdu dlouhou dobu. Řešení oblasti Pod Andělskou Cestou úzce souvisí s Hamzovou léčebnou a páteří města - Andělskou cestu. Tedy nová výstavba
by měla vytvořit důstojnou severní hranu Andělské cesty mezi
Chlumkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Zároveň zde navrhujeme nový vstup do Hamzovy léčebny, který by měl odstranila jedna z třecích ploch mezi městem a léčebnou. Na nový vstup
by měl být navázaný parkovací dům a terminál autobusů. Tím
je myšleno, že by v návaznosti na nový vstup do léčebny vznikla stanice autobusu a zároveň, že by se sem přesunuly odstavné
stání pro autobusy zezdola z údolí (a to ať už jako součást parkovacího domu, nebo zvlášť). Údolí se tím uvolní k vhodnějšímu
využití jak je naznačeno v jedné z dalších kapitol.

A

Regulační plán
Vývoj území pod Andělskou cestou by měl ošetřit regulační plán.
V tuto chvíli navrhujeme pouze jeho hlavní principy: a: co nejpřímější napojení nového vstupu Hamzovky a Žižkovy ulice, b:
umístění parkovacího domu a nového autobusového terminálu
co nejblíže nového vstupu do léčebny, c: vyloučení dopravy z Andělské cesty, d: využití území maloměstské kompaktní bydlení a
technické zázemí léčebny.

P

Doprava
Hamzovka je obrovským cílem dopravy. Každý den přijíždí stovky zaměstnanců, noví klienti, jejich návštěvy, zásobování. Ale dopravní napojení je jen jednou úzkou jednosměrkou. Projíždějící auta ruší a parkovací místa jsou, kde se dá. Třeba i na Andělské cestě, která je tím
degradována na parkoviště. Autobusy staví daleko. Proto navrhujeme
nové přímé dopravní napojení Hamzovy léčebny na Žižkovu ulici. Tím
vyloučíme auta mířící do Hamzovky z ulic, které na to nejsou stavěné. Následně je uklidíme do nového parkovacího domu. Tj. uvolníme
místo ve městě. Parkovací dům navrhujeme těsně u nového vstupu do
Hamzovky, ještě před Andělskou cestou. Takže Andělskou cestu překonává jen nutné minimum aut (sanitky, zásobování). Zde by také měla
vzniknout nová autobusová zastávka.

Cesty
Když vyjdeme z léčebny stojíme na nevzhledném plácku plném zaparkovaných aut. Koukáme na zchátralý areál jezuitské koleje a nevíme kudy se vydat do města. Možná se radši otočíme a jdeme zpátky do
cukrárny uvnitř areálu. Hamzovka a město nejsou ideálně propojené a
Andělská cesta, která by měla být promenádou také příliš k procházce
mezi auty neláká. Navrhujeme vyloučením průjezdné dopravy z Andělské cesty vytvořit pohodlné korzo pro místní, turisty i klienty léčebny.
Nový vstup do Hamzovky je umístěn tak, aby se cesta z něj organicky
napojila na křižovatku alejí uvnitř areálu. Tzn. aby žádným způsobem
nenarušila vnitřní strukturu léčebny, jejích pěších cest a pavilonů. Na
navrženou páteř města, tj. na hlavní pěší trasu do města se z léčebny
dostaneme jak novým, tak tím starým vstupem.

9 Meandr

Židovské město
Židovské město doléhá téměř k hraně Novohradky, domy omílané občasnými povodněmi postupně mizí - téměř již zmizely, původní hrana města tvořená z domů se rozpadá, zůstávají solitéry vytržené z původního kontextu. Samy. Najednou se město v místě důležitého pěšího vstupu otvírá nejistým - nekompletním pohledem. V jednom směru nastupuji do města v druhém mohu vstoupit do luk - parku a přejít řeku po lávce.
Hranu města je třeba dotvořit.
Novohradka se má rozlévat jinde - pravidelné povodně mají zmizet chceme tomu věřit.
Chceme zpevnit hranu.
Navrhujeme obnovit staré slepé rameno - náhon. Navrhujeme vytvořit ostrov, na který povede dvojice lávek. Vytvořit předpolí, oddych
před vstupem do města, pauzu po předehře drobného úvodu se slibnými výhledy. Ostrov určený koupání a volnému povalování, s pláží,
trávníkem a vzrostlým stromořadím, prosvětlený jižním světlem. Místo, kde by se časem mohla objevit plovárna na břehu řeky.
Břehy Novohradky zpevňují olšová stromořadí, řeku lemují pásy luk,
jsou vlastně souvislým parkem přerušeným pouze silnicí, koželužnou,
mlýny.
Hranu města navrhujeme dotvořit dvěma možnými způsoby.
První řešení potvrzuje táhlý park, vymezuje nízkou zídkou hranu
prašného plácku, který zabírá místo zmizevších domů židovského
města, park necháváme plynout za zídkou dál.
Varianta druhá má přístup zcela opačný, navazuje na historickou
stopu místa. Navrhujeme vystavět, ač v záplavové zóně, domy tak,
aby obnovily drobná zákoutí židovského města a vytvořily jasnou
hranu - sokl města rostoucího po svazích údolí. Zákoutí vznikají dvě,
náměstíčko pod schody a drobná „náves“ vymezená z jedné strany
zahradní zdí a z další štíty drobných domů. Ulice s košatým stromem.

Mezi Kuželužnou
a mlýnem
Prostor, který jsme pracovně nazývali swampem.
V jedné části opravdu naplňuje náš pracovní název - je zarostlým, nevábným provizorním parkovištěm autobusů, bývalá skládka. V druhé
části, té v soukromých rukou, se ale paradoxně proměňuje v malebnou
udržovanou louku s rybníkem a vysokými stromy.
Budiž tato část naší referencí! Stačí vykácet náletové stromy, pravidelně posekat další porost a „swamp“ se může proměnit příjemné zákoutí nedaleko centra města.
Opět vidíme dvě možné cesty řešení. Jedna se může vydat obdobným
směrem jako referenční část - může dál rozvíjet ověřený koncept, může
se stát veřejným parkem s trávníkem, potokem, betonovým pláckem
pro skejťáky, hřištěm s basketbalovým košem a skupinkou zevlujících
puberťáků, anebo louka se skautskou klubovnou?
Druhou variantou je využití „swampu“ jako vnitřní rezervy města,
navrhnout způsob zastavění, nechat vzniknout nové kolonii s výhledem na rybník, zahradami otočenými na jih a lemovanými potokem, se
vzrostlým stromem, pláckem s pumpou na něm. Bydlení tři minuty chůze od náměstí...

... a park mezi
Park mezi židovským městem a mostem před koželužnou zůstává v našem návrhu v zásadě tím, čím je dnes - spojnicí mezi dvojicí důležitějších bodů, přístupem k řece, místem, kde si můžu odpočinout ve stínu stromu a koukat na řeku. Jen snad ty stříbrné smrky by mohly odejít do lesa.

1) Ostrov
2) Zídky
3) Domy
4) Náves
5) Náměstíčko
6) Obnovený náhon

4
3
1

4
2

3
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varianta I. - Posunutí hrany města k řece

1

2
4

varianta II. - Zpevnění současné hrany města a souvislý rekreační park podél Novohradky
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10 Okruhy

Vizualizace cesty

Navrhujeme vytvořit pěší či cyklistické okruhy kolem města, oddělené od
automobilové dopravy, která v chodci budí pocit ohrožení.
Okruhy mají spojit významné body a vesnice v okolí Luže.
Katastrální mapy odhalují původní síť polních cest, které logicky doplňují současnou síť silnic a cesty, které jakoby nikam nevedly. Většinou parcel
cest patří městu, vesnicím či státu, stačí je tedy znovu „vyklejmovat“.
Vybrané cesty mohou být upraveny tak, aby mohly být využívány pacienty
z Hamzovky, vybrané mohou být pouhou polní cestou - vyštěrkované, bez
zvláštní péče, některé mohou být zvýrazněny alejí stromů
Dobře cestami „prokrvená“ krajina umožňuje vytvářet libovolné „okruhy“ ale i nacházet nejkratší spojnice mezi body kolem Luže. Návštěvy pacientů sanatoria a turisté rádi „obkrouží“ město po pěších cestách, přičemž navštíví jak pamětiplnná místa, tak hospodu v nedaleké vsi, co je
však snad ještě důležitější, hustá síť může umožnit například dětem z okolních vesnic samostatně mimo hlavní tahy dojít do školy v Luži obdobně
jako návštěvníkům Lužských hospod bezpečný pěší či cyklo návrat domů.
Obnovení původní sítě pěších cest tedy umožní rychlé a bezpečné spojení
mezi sousedícími vesnicemi - pro cyklisty a pěší, umožní nenásilné oddělení pěšího a automobilového provozu, umožní vytvoření sítě, do které kterou budou spojeny město, vsi a významné body v okolí města

charaktery cest

cesty se mohou obnovovat postupně:
- v první fázi stačí jejich pouhé vymezení v rozlehlých lánech polí - přirozeně zarostou, zpevní travou, vyšlapou se pěšiny
- významnější pěší / cyklo tahy se mohou zpevnit a vysypat štěrkem či šotolinou, aby uspokojily obé - pěší i cyklisty
- nejvýznamější cesty se mohou pokrýt asfaltem
- okraje cest se mohou opentlit stromořadím, která budou v létě stínit a v
zimě chránit před nápory větru.

Kostel Zvěstování Panny Marie u Jankoviček s kruhovým hřbitovem obehnaným kamenou zdí.

Nastavovaný štít zdislavské stodoly

Výhled od kostela sv. Jiří přes Voletický
rybník na Luži

Tvrziště Žižkův stůl

Boží muka na polní cestě mezi Luží a Radimí, místo na křížení cest.

První varianta navrhovaného mostu mezi Luží
a Jankovičkami na cestě

Pohled na Luži od židovského hřbitova

11 Rezervy
a hranice

9,8 ha

kompaktní
městská zástavba
městské
rezervy
hranice
města

}

}

}

}

}

}

„Proto jsou právě jádra těchto vesnic,...., důležitými formotvornými
prvky a mohou se stát významnými lokálními centry pro blízké okolí.
Za předpokladu, že budou umožněny dostavby, přestavby a zhušťování, aby jádra tuto svou novou úlohu mohla unést. Jinak se bude další výstavba bez jakýchkoli vazeb lepit na její okraje, na okolní pole
a louky způsobem, který utváří dnešní bezduchou homogenní sídelní kaši bez jediného záchytného bodu, výstavbu bez místa.“ (in: HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše, Era, Brno, 2005, str.97)

„... užší způsob parcelace má i dnes
velkou výhodu v tom, že do veřejného
prostoru je možno napojit více jednotek - tím se veřejný prostor oživuje,
a navíc tím klesají náklady na stavbu
a údržbu veřejné komunikace a sítí
(v přepočtu na jednotku).
...Dvůr byl soukromým místem hospodářské jednotky, kde se pracovalo.
Bylo to chráněné prostranství pod širým nebem, jehož kvality jako uzavřeného, příjemného prostoru jsou dodnes vysoce ceněny, i když se používá
většinou už jen k rekreaci.“
(in: HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše,
Era, Brno, 2005, str. 102)

„Teorie rozčlenění tak rozmanitého, spletitého a barvitého příběhu, jakým je lidský život, do základních funkcí - práce, bydlení, doprava a zábava - podle kterých mají být navrhována města, patří
snad už jen do myšlenkové prehistorie. Přesto se tato veskrze totalitní idea hluboce zakořenila v myslích technokratů a pronikla bohužel
také do zákonodárství, ze kterého ji lze, jak se ukazuje, jen těžko odstranit. Idea povinného členění plochy města podle funkcí pochází z
doby průmyslových měst s čadícími hlučnými továrnami, znečišťujícími svoje okolí. Každá výroba už ale dnes nutně neznamená vysoké
cihelné komíny nepřetržitě chrlící oblaka dýmu. Celá řada pracovních příležitostí může být naprosto bez problémů promíchána s místy,
kde se bydlí, a neexistuje pádný důvod k jejich oddělování. Naopak
funkční rozdílnost a rozmanitost znamená sociálně daleko zdravější
místo k životu. Rozmanitost činností je základním předpokladem pro
dobré fungování města.“(in: HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše, Era,
Brno, 2005, str.27)

Hranice

Rezervy

Ze západu je město ohraničeno z části prudkými svahy údolí řeky
Novohradky, z části samotnou Novohradkou, na východ se ale město
může rozbíhat ničím neomezováno do roviny polí.
Bezmezný růst města vede k jeho přílišné rozvláčnosti, neudržitelnému množství ploch a rozvodů žádajících si pravidelnou údržbu, vede
ke ztrátě městskosti - hustoty a koncentrace. Jednou z hlavních předností malého města jsou krátké - pěší vzdálenosti všeho potřebného.
Proto navrhujeme pokusit se udržet růst města v již dosažených krajích. Přičemž v některých místech naznačujeme hranici města jakousi záhumenní cestou, jinde necháváme hranici běžet přímo za hranicí
zahrad již postavených domů. Město má dosti míst, kde v rámci těchto hranic růst.

Hledáme rezervy v rámci stávající městské tkáně - pohybujeme se v
hranicích určených současnou zástavbou. Doplňujeme započaté principy a počítáme s konverzí vnitřních brownfieldů (kapitola Pod Andělskou cestou).
Odhadujeme, že další kapacity města, aniž by se dál rozpíjelo do okolí se pohybují okolo 600 obyvatel. Přitom výše zmiňovaná oblast Pod
Andělskou cestou by mohla mít přibližně 400 obyvatel a na dalších
místech Luže by se mohlo postavit dalších přibližně 50 domů pro 200
obyvatel.
Město ale může růst i vzhůru...

12 rozvoj
sportovního
arelálu

Fotbal ať mládežnický, nebo ten „dospělý“ je v Luži důležitý, ale
dnešní hřiště nestačí potřebám všech místních fotbalistů. Bylo by potřeba ještě jedno hřiště, pokud možno lépe vyhovující pravidlům fotbalu o rozměrech a sklonu plochy. Současný areál fotbalového hřiště leží na kraji města mezi řadou bytových domů a záhumenní cestou
podél návsi. Považujeme za důležité, aby se tato cesta, která by se
měla protáhnout až k feriálkám na Žižkově ulici, stala nepřekočitelnou hranicí města. A nové hřiště aby bylo součástí města, to znamená uvnitř této hranice. Logicky proto navrhujeme rozšířit areál sportoviště směrem za budovu školy. Z toho plyne zároveň možnost využití areálu pro potřeby školy. Kromě fotbalového hřiště je zde dost místa i pro zázemí a dvě menší hřiště pro jiné sporty. Město by mělo usilovat o příslušné pozemky, které stejně nejde jednoduše rozparcelovat na výstavbu a logicky dopravně napojit.
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